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Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem
prezesem GK Specjał

DOSTOSOWAĆ OFERTĘ DO POTRZEB
Jak GK Specjał wypadła w pierwszym
kwartale tego roku? Czy udało się poprawić rentowność Grupy?
Wyniki, jakie GK Specjał osiągnęła
w pierwszym kwartale 2016 roku są nieco
lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To jednak nie efekt poprawy rentowności, która niestety wciąż się obniżała,
lecz sporo wyższej niż przed rokiem wielkości sprzedaży. Te dwa elementy poniekąd
się zrównoważyły i stąd wynik finansowy
w liczbach bezwzględnych jest zbliżony. Cieszy natomiast, że sprzedaż dosyć wyraźnie
rośnie, co pozwala z optymizmem oczekiwać
kolejnych kwartałów. Jednak w tak trudnej
i niepewnej sytuacji jak obecnie, precyzyjne
prognozowanie tegorocznych wyników obar-
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czone jest sporym ryzykiem. Staram się więc
nie mówić o przewidywanym zysku Grupy,
co raczej o obrotach, które prawdopodobnie
będą wyraźnie wyższe niż przed rokiem.

Jakiej sprzedaży się więc Pan spodziewa
w tym roku?
W roku ubiegłym było to około 1,5 mld
złotych, więc uważam, że 1,8 miliarda obrotu pozostaje w naszym zasięgu. Bardzo wiele
zależy od czynników zewnętrznych, niezależnych od nas, a związanych z sytuacją gospodarczą, czynnikami podatkowymi, które
wciąż są nieznane, czy też zmianami na rynku detalicznym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wciąż mówimy o obrotach Specjału,
a więc o sprzedaży głównie z tytułu działal-
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ności hurtowej. Trzeba wszakże dodać, że
wyraźnie rosną także łączne obroty sklepów
zrzeszonych w naszych sieciach franczyzowych. Oceniam, że wypracowują one obrót
rzędu 8 miliardów złotych. Sprzedaż like for
like utrzymuje się co prawda na w miarę stałym poziomie, ponieważ jednak bardzo szybko rośnie liczba placówek pod szyldami Nasz
Sklep, Deliaktesy Premium, czy Livio obroty
całych sieci są coraz większe. Nie waham się
więc powiedzieć, że tegoroczny obrót całej
Grupy Kapitałowej może osiągnąć nawet 10
miliardów złotych.

Jak w tym kontekście wygląda realizacja
planu posiadania do 2017 roku nawet 10
tys. placówek handlowych w sieciach franczyzowych?

Założenia, jakie przyjęliśmy przed ponad
półtora rokiem są w pełni realizowane jeśli chodzi o rozwój organiczny sieci. Przyrost liczby sklepów jest zgodny z planami, a
w niektórych przypadkach nawet plany
te wyprzedza. Nieco gorzej jest natomiast
z akwizycjami, które miały przyrost ten znacząco uzupełniać. Nie oznacza to jednak, że
ten element naszych planów może zostać
nie zrealizowany. Prowadzimy bardzo wiele
rozmów z firmami posiadającymi sieci franczyzowe i z pewnością część tych negocjacji
zostanie uwieńczona sukcesem. Specjalnie
się więc tym nie martwię.

Biorąc pod uwagę aktualną liczbę placówek handlowych w Waszych sieciach franczyzowych konieczne będzie przyłączenie
naprawdę licznych sieci.
Oczywiście, że tak. I dlatego rozmawiamy
właśnie z operatorami bardzo dużych sieci
handlowych. Ze zrozumiałych względów nie
mogę ujawniać nazw tych firm.

Przez wiele lat wśród partnerów detalicznych Specjału dominowały sklepy spółdzielcze. Czy obecnie przy intensywnym
rozwoju organicznym proporcje między
franczyzobiorcami spółdzielczymi i prywatnymi detalistami uległy poważniejszej
zmianie?
Sklepy spółdzielcze są w dosyć trudnej
sytuacji już od wielu lat. Stąd ich znaczący
udział w różnych sieciach franczyzowych,
w tym także sieciach Specjału. Zdarza się nawet, że przejmujemy sklepy od słabych spółdzielni i włączamy je do naszej sieci własnej.
Ostatnio przydarzyło się to z trzema GS-ami
z rejonu Rzeszowa. Obecnie jednak wraz
z rozwojem oferty franczyzowej, w szczególności formatu Premium rośnie zainteresowanie i udział w naszych przedsięwzięciach
sklepów prywatnych, których udział w ogólnej liczbie naszych sklepów franczyzowych
wyraźnie rośnie.

rze zaopatruje brytyjskie placówki handlowe
sieci Nasz Sklep. Oddział w Białymstoku
postanowiliśmy zamknąć – wyniki nie były
wystarczająco satysfakcjonujące, a ponadto
nie musimy być przecież w każdym mieście.
Oddział gdański pod nowym kierownictwem
powoli staje na nogi. Sprzedaż zaczęła rosnąć,
poprawia się komunikacja z partnerami,
a także rentowność. To także zasługa faktu, że
od niedawna oddział pracuje w naszych własnych magazynach w Pruszczu Gdańskim,
które przejęliśmy wraz z Rabatem Service.
Cieszy także to, że coraz lepiej radzi sobie
oddział warszawski, który od lat z dużym
trudem utrzymywał się na lokalnym rynku.
Myśleliśmy nawet o połączeniu go z oddziałem łódzkim, wszystko jednak wskazuje na
to, że nie będzie to konieczne.

W ostatnich latach Specjał wyraźnie poszerzał asortyment oferowanych produktów. Na ile proces ten jest nadal kontynuowany?
Obecnie skupiamy się na realizacji dwóch
projektów: rybnego i słodyczowego. Tym
pierwszym intensywniej będziemy się zajmować w drugiej połowie roku, a właściwie
jesienią, kiedy to produkty rybne cieszą się
największym wzięciem wśród konsumentów. Teraz natomiast wagę przykładamy do
realizacji projektu słodyczowego. Dążymy do
tego, aby mieć z jednej strony pełną i szeroką
ofertę tych produktów, z drugiej zaś, aby była
ona jak najlepiej dopasowana do oczekiwań
klientów.

Ale słodycze były zawsze istotnym elementem oferty Specjału!
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NOWE ATRAKCYJNE OFERTY

Przed dwoma laty uruchomiliście kilka nowych oddziałów i staliście się firmą
w pełni ogólnopolską. Jak wypadają nowe
oddziały Specjału?

Oczywiście, że tak. Jednak obecnie chodzi
nam o jak najefektywniejszą optymalizację tego asortymentu pod potrzeby naszych
partnerów detalicznych i konsumentów.
Zapewnić to powinno lepszą rotację tych
produktów i w konsekwencji poprawie ulegnie także rentowność sprzedaży kategorii
słodyczowych. Działania te oznaczają także
efektywniejszą współpracę z producentami
i dostawcami, jak również z odbiorcą detalicznym.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Bardzo różnie. Świetnie radzi sobie Łódź,
dobrze wypada Goleniów, który w dużej mie-

Witold Nartowski

Wydawca: SPECJAŁ SP. Z O. O.

W celu zamówienia prenumeraty prosimy o kontakt z Działem Marketingu SPECJAŁ, tel. 17 859 72 24
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA FORMĘ I TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ.
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Specjał ponownie nagrodzony
tytułem Dystrybutora Roku
10 maja odbył się IX Kongres Handlu i Dystrybucji 2016. Podczas wydarzenia
ogłoszono laureatów konkursów Market Roku 2016 i Drogeria Roku 2016.
Specjał jako dystrybutor został ponownie doceniony i otrzymał wyróżnienie
w kategorii Dystrybutor Roku 2016. Sklepy sieci Nasz Sklep i Livio znalazły
się w ścisłej czołówce konkursu Market Roku 2016.

Dla Specjału to już drugi taki tytuł. Pierwszy nasza firma otrzymała rok temu. Podczas Kongresu obecny był
Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej
Specjał, który odebrał nagrodę. Drugie z rzędu tak ważne
wyróżnienie to potwierdzenie, że Specjał jako dystrybutor
niezmiennie pozostaje na najwyższym poziomie.
Tego dnia innym ważnym akcentem było znalezienie się
sklepów należących do sieci Nasz Sklep i LD Holding w
ścisłej czołówce konkursu Market Roku 2016. Wyróżnionymi placówkami są PSH Nasz Sklep zlokalizowany przy
ul. Żwirki i Wigury 8 w Rzeszowie, Livio przy ul. Marcinkowskiego 15 w Chodzieży oraz Nasz Sklep znajdujący się
przy ul. Słowackiego w Gdańsku.
Maciej Czerwiński

Euler Hermes przyznaje certyfikat

Złoty Płatnik 2015 dla Specjału
oraz Handlu Polskiego
Specjał Sp. z o.o. oraz Handel Polski S.A. znalazły się
w gronie rzetelnych i zaufanych firm, które uzyskały najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w 2015 r. Pod
uwagę brana była terminowa regulacja zobowiązań oraz
zachowanie najwyższych standardów płatniczych. Handel
Polski oraz Specjał uzyskali bardzo wysoką notę ogólną –
97 pkt. Specjał oraz Handel Polski postawili na bezpieczny
i stabilny wzrost. Nasze spółki musiały spełnić następujące kryteria: - wskaźnik moralności płatniczej powyżej 80
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pkt, rating na poziomie powyżej CCC, brak
aktywnych windykacji. Jedynie 5% firm spełnia powyższe kryteria. Jest to elitarne wyróżnienie świadczące o rzetelności podmiotu.
Specjał oraz Handel Polski zostali wyłonieni
z programu analiz należności - największej
bazy doświadczeń płatniczych w Polsce prowadzonego przez Euler Hermes.
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Maciej Czerwiński

GK Specjał w rankingu
Rzeczpospolitej
W maju ukazał się tegoroczny ranking Rzeczpospolitej – Lista 500 największych firm. Ranking jest jednym z najbardziej prestiżowych zestawień firm działających w Polsce i ukazuje się już od 18 lat.
Na 34 miejscu
Grupa Kapitałowa Specjał ponownie znalazła się w zestawieniu. Na liście uplasowaliśmy się na 34 miejscu w całościowym zestawieniu, tym samym utrzymując wysoką pozycję z
poprzedniego roku. W branży spożywczej zajęliśmy 8 miejsce
z przychodami sięgającymi 8 447 996 tys. zł. Wysoka lokata w
rankingu świadczy o stabilnej pozycji GK Specjał.

Na 3 miejscu wśród firm z polskim kapitałem.
GK Specjał konsekwentnie inwestuje w rozwój, a zgromadzony kapitał rozsądnie przeznacza na realizację wyznaczonych
planów. To dzięki niezmiennie realizowanej strategii i słusznym
decyzjom biznesowym utrzymujemy się w ścisłej czołówce największych firm z polskim kapitałem. W opublikowanym przez
gazetę Rzeczpospolita zestawieniu największych firm z polskim
kapitałem zajęliśmy wysokie - 3 miejsce. Grupa Kapitałowa
Specjał w całości jest firmą z polskim kapitałem. Zestawienie
powstało na bazie danych zgromadzonych w ramach rankingu
Lista 500 Największe Firmy Rzeczpospolitej.
Maciej Czerwiński

GK Specjał na I miejscu
na liście Wprost
Tygodnik Wprost po raz drugi opublikował ranking największych polskich
firm. Grupa Kapitałowa Specjał znalazła się na 17 miejscu na tegorocznej
liście opracowanej przez jeden z najważniejszych magazynów opinii.

W stosunku do roku ubiegłego odnotowaliśmy awans o dwie pozycje. Jednocześnie Specjał zajął najwyższą lokatę wśród firm hurtowych branży FMCG. Jest to kolejne w ostatnim
czasie wyróżnienie dla naszej firmy. Ranking tygodnika Wprost opracowany został po raz
drugi. Zestawienie uwzględnia przychody ze sprzedaży w 2015 r. oraz wartość rynkową.
Maciej Czerwiński
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Konsumenci są coraz
bardziej wymagający
Rozmowa z Zoltanem Novakiem, prezesem Mondelez Polska
Specjał jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów FMCG w tradycyjnym kanale
sprzedaży detalicznej. Jak ocenia Pan pozycję
tej firmy wśród partnerów handlowych Mondelez?
Specjał jest dla nas jednym z kluczowych
partnerów w handlu tradycyjnym. Partnerem,
z którym chcemy się rozwijać i utrzymywać
obustronnie korzystaną współpracę.
Jakie elementy współpracy ze Specjałem są
dla Państwa firmy decydujące dla dalszego
poszerzania kontaktów biznesowych z Grupą
Specjał?
Zdecydowanie przedstawicie handlowi,
szeroka baza obsługiwanych sklepów, flota
samochodowa, co może zapewnić większe
dotarcie do sklepów detalicznych. Dodatkowo istotne dla rozwoju są sieci franczyzowe
należące do dystrybutora, a także nowoczesne
systemy informatyczne umożliwiające analizę
wszystkich aspektów odsprzedaży do sieci detalicznych.
Czego oczekiwałby Pan od współpracy z tak
dużym dystrybutorem FMCG jak Specjał?
Jak sam Pan zaznaczył, Specjał jest jednym
z ważniejszych dystrybutorów produktów
FMCG w kanale tradycyjnym. Jest naszym
stałym i zaufanym partnerem, który pozwala dotrzeć z naszą ofertą do szerokiego grona konsumentów. To, co sprawia, że nasza
współpraca od lat jest tak udana, to wspólne
wizje i wzajemne zrozumienie – zarówno my
jako Mondelez w Polsce, jak i Specjał to firmy
otwarte na zmiany, z elastycznym podejściem
do rynku detalicznego.
Mondelez zarządza wieloma markami produktów w rozmaitych kategoriach. Które z
nich są dla Was najistotniejsze we współpracy z tradycyjnym kanałem dystrybucji, zaś ze
Specjałem w szczególności?
Mondelez jest obecny w Polsce od 24 lat.
Przez ten czas stworzyliśmy bogatą ofertę,
obejmującą znane marki kategorii przekąsek,
uwielbiane przez pokolenia Polaków, takie jak:
czekolady: Milka i Alpen Gold, kultowe już
wafle Prince Polo, batony 3BIT, ciastka: Milka,
OREO, belVita, Petitki, Lubisie, Delicje, San,
Łakotki oraz cukierki Halls. Jesteśmy liderem
w kategorii ciastek i czekolady, umacnia się
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także nasza pozycja w kategorii cukierków. We
współpracy ze wszystkimi partnerami z kanału
tradycyjnego, w tym z GK Specjał, chcemy tak
budować półkę naszych produktów, aby konsumenci znaleźli przekąski odpowiadające na
ich potrzeby – zarówno ulubione, które znają
od lat (jak Prince Polo), takie, którymi mogą
się cieszyć sami lub podzielić się z bliskimi;
produkty, które doskonale spełnią funkcję prezentową (np. nasze praliny Milka) czy te wpisujące się w coraz wyraźniejsze trendy żywieniowe (takie jak ciastka śniadaniowe belVita).
Krzysztof Tokarz, prezes Specjału zapowiada, że w ciągu najbliższych dwóch lat w
sieciach franczyzowych Grupy Specjał będzie
działało nawet 10 tysięcy placówek handlowych. Co to oznacza dla takiej firmy jak Mondelez?
Od kilku lat w Polsce obserwujemy postępującą konsolidację i integrację rynku – zarówno
w segmencie sklepów wielkopowierzchniowych, ale także w handlu tradycyjnym, w tym
bardzo szybko rozwijającym się segmencie
convenience. Dla nas ten tradycyjny kanał
jest ważny na równi z kanałem nowoczesnym,
gdyż to właśnie w takich sklepach zaopatrują
się często Polacy w drodze do domu. Dla konsumentów bliskość i szybkość robienia zakupów staje się kluczowa. Dynamiczny rozwój
Grupy Specjał to dla nas „pole do popisu”, ponieważ mamy możliwość dotarcia z naszymi
produktami do szerokiej grupy odbiorców, ale
jednocześnie wyzwanie – potrzebna jest konsekwencja, aby budować trwałe relacje na linii
producent-dystrybutor.
Jak ocenia Pan perspektywy zachowania
przez tradycyjny kanał dystrybucji obecnych
udziałów w rynku i jak Mondelez przygotowuje się do ewentualnych zmian rynkowych
w tej dziedzinie?
Tak jak powiedziałem, integracja rynku z
pewnością będzie postępowała i musimy być
elastyczni. Jednocześnie, tradycyjny kanał
dystrybucji z pewnością wciąż będzie odgrywał istotną rolę. Jednak nie możemy zapominać o pozostałych bardzo istotnych trendach.
Pierwszy trend to wzrost popularności zakupów on-line. Drugim z nich jest wzrost zainteresowania produktami o lepszym profilu
żywieniowym, czyli z mniejszą liczbą kalorii.
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Konsumenci są bardziej świadomi i oczekują
pełnowartościowych przekąsek dla siebie i rodziny. Ważny jest nie tylko wygląd produktu,
ale również jego walory odżywcze.
To wszystko jest wyzwaniem dla producentów w branży przekąsek. Dlatego Mondelez
nieustannie się rozwija – przykładem takiego
działania jest uruchomienie we wrześniu 2015
nowej linii produkcyjnej, tzw. Linii Przyszłości czy inwestycja w Globalne Centrum Badań
i Rozwoju, które tworzymy od podstaw w Bielanach Wrocławskich. Centrum będzie odpowiedzialne za wiele ważnych dla naszej firmy
aspektów, takich jak: badania konsumenckie,
czy badania jakości.
Czego by Pan życzył zarówno dystrybutorom hurtowym, jak i swojej firmie w najbliższych latach?
Polski konsument jest bardzo świadomy
i wyrafinowany. Porównując go z konsumentami z Europy Środkowej, mogę stwierdzić,
że jest najbardziej wymagający. Polacy mają
bardzo dużą wiedzę na temat żywności. Przekazują nam też ciekawe pomysły dotyczące
produktów, czy sposobów zakupu. Mają doskonałą orientację cenową odnośnie produktów na rynku.
W związku z tym życzyłbym zarówno dystrybutorom, jak i producentom, w tym mojej
firmie, abyśmy nadal potrafili skutecznie odpowiadać na potrzeby konsumentów. Ważna
jest nieustanna praca nad naszym portfolio,
opakowaniami, składem produktów, a także
dostosowaniem ceny do oczekiwań konsumenta. Nie zapominajmy też, że opinia klienta
jest najważniejsza – bądźmy otwarci na dialog
i wyciągajmy wnioski z sugestii.
Dziękuję za rozmowę
Witold Nartowski

Prezes GK Specjał wysoko w
plebiscycie Menadżer Roku 2016
Zakończył się plebiscyt Menadżer Roku 2016, w którym udział wziął
Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu GK Specjał. W głosowaniu czytelników Gazety Codziennej Nowiny Prezes GK Specjał zajął 11 miejsce.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 31 kandydatów, którzy wcześniej
w etapie regionalnym zajęli czołowe miejsca. Wśród kandydatów był Krzysztof Tokarz,
Prezes Zarządu GK Specjał. Podczas II etapu, czyli w sumie przez kilka tygodni Prezes
GK Specjał otrzymał prawie 1 200 głosów i ostatecznie uplasował się na 11 pozycji.
Patrycja Wilczyńska

GK Specjał wspiera sportowe talenty
W Stalowej Woli odbył się finał wojewódzki XVI edycji Turnieju „Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku”. Grupa Kapitałowa Specjał ponownie włączyła się w inicjatywę i jako partner wręczyła nagrody w postaci oryginalnych piłek na Euro 2016.
Finały województwa podkarpackiego
zostały rozegrane 8-9 kwietnia na obiekcie
MOSiR-u w Stalowej Woli. Zmagania dzieci
były częścią wielkiego święta futbolu, w którym uczestniczyli rodzice, trenerzy oraz kibice piłki nożnej dopingujący reprezentantów
swoich miast i szkół. Pierwszego dnia o miano najlepszych walczyły dzieci w kategoriach
U-8 i U-10, a drugiego zostały wyłonione
najlepsze drużyny w kategorii U-12.
W kategorii wiekowej do lat 8, najlepszą
żeńską drużyną została Szkoła Podstawowa
z Kalnikowa. Wśród chłopców w najmłodszej kategorii triumfował zespół Akademii
Piłkarskiej Stalowa Wola. W rywalizacji
dziewczynek do lat 10 najlepsza okazała się
drużyna Beniaminka Krosno, natomiast jeśli
chodzi o drużyny chłopców najlepiej wypa-

dła ekipa Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola.
W kategorii U-12 najlepszym spośród żeńskich zespołów okazała się drużyna UKS ORLIK Harasiuki, zaś wśród chłopców triumfowała drużyna SMS Mielec.
Po raz kolejny Grupa Kapitałowa Specjał
kibicowała młodym talentom i włączyła się
czynnie w akcję. Jako partner ufundowaliśmy oryginalne piłki z kolekcji Euro 2016. W
finale turnieju wziął udział Jacek Marć, Dyrektor Centralnego Działu Zakupów, który
wręczał nagrody i gratulował osiągniętych
wyników. Zwycięskie drużyny będą reprezentowały województwo podkarpackie w finale ogólnopolskim.
Maciej Czerwiński
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GK Specjał
na Poland & CEE Retail Summit 2016
Kongres Poland&CEE Retail Summit nie zwalnia tempa i bije kolejne rekordy popularności. Tajemnica sukcesu tkwi
nie tylko w umiejętności znalezienia odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania dotyczące rynku FMCG, ale co
ważniejsze – w zdolności przewidywania nadchodzących trendów i wyzwań, z którymi przyjdzie zmierzyć się w
najbliższej przyszłości.

Nie inaczej było w tym roku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Grupy Kapitałowej Specjał, którzy wystąpili w roli panelistów.
Organizator wydarzenia, firma Blue Business Media, już po raz ósmy
zaprosiła do wspólnego spotkania przedstawicieli szeroko rozumianej
branży retail. Tegoroczna edycja Poland&CEE Retail Summit zgromadziła w stolicy rekordową liczbę reprezentantów rynku. Blisko 1100
gości z ponad 430 firm, w tym ponad 130 producentów FMCG, prawie
200 firm świadczących usługi wsparcia dla sektora handlu oraz przeszło 60 sieci handlowych – te liczby mówią same za siebie. W gronie
uczestników i prelegentów znaleźli się przedstawiciele Grupy Kapitałowej Specjał: Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu, Marek Wesołowski,
Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy oraz Jan Sałata, Wiceprezes
PSH Nasz Sklep.
Edycja 2016 była jednak również rekordowa pod innymi względami.
Z całą pewnością można stwierdzić, że jeszcze nigdy w jednym miejscu tak często nie padały słowa „lokalność”, „funkcjonalność”, „innowacje”, „zdrowie”, „multiformatowość” oraz „digital”. Te wyrażenia
były w warszawskim hotelu Hilton odmieniane przez wszystkie przypadki, ponieważ trendy z nimi związane to znak czasów i wykładnia
dla detalistów oraz producentów, jak zdobyć i zatrzymać współczesnego konsumenta. Dyskutowana w poprzednich edycjach Poland&CEE
Retail Summit przemiana tradycyjnego odbiorcy w smart consumera
przybiera na sile. Z przytaczanych podczas kongresu badań wynika,
że smart shopperzy stanowią już 60 proc. klientów sklepów.
Opis szczegółowy wydarzenia znajdziecie Państwo pod poniższym
linkiem. Zachęcam do lektury:
http://retail-conferences.com
Maciej Czerwiński
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Z nartami w Dolinie Słońca
Val di Sole - ten region północnych Włoch wybraliśmy jako destynację na zimowy wyjazd na narty. Blisko 50 klientów w terminie
11-20 marca br. spędziło z nami intensywny i przede wszystkim
udany wyjazd.

Autokarem, który swoją trasę rozpoczął w Rzeszowie wyjechaliśmy wieczorem w piątek 11 marca. Po drodze zabraliśmy klientów z Dębicy, Krakowa i
Czeladzi, a na miejsce dotarliśmy około godz. 15 następnego dnia.
Na miejscu przywitała nas słoneczna pogoda, a w takiej aurze szusowanie po
stokach było nadzwyczaj przyjemne. Val di Sole to region znany z doskonałej
infrastruktury, z tras o zróżnicowanym stopniu trudności i urzekających widoków, którymi cieszyliśmy się podczas kolejnych zjazdów. Na stoku towarzyszył
nam również instruktor, pod którego okiem szlifowaliśmy nasze umiejętności.
Wytrawni narciarze w ciągu dnia przemierzali nawet ponad 40 km tras.
Po intensywnym dniu na stoku ładowaliśmy baterie próbując smacznej, włoskiej kuchni. Wieczorem czekały na nas już inne atrakcje – zabawy teambuldinegowe. Zorganizowaliśmy m.in. wieczór multimedialnych kalamburów czy
show pod nazwą IdolSpecjał Edition. Po kilku dniach 20 marca wróciliśmy do
Polski.
Patrycja Wilczyńska

Ruszył nowy program
lojalnościowy „Łowcy Nagród”
Łowcy Nagród – pod taką nazwą obowiązuje najnowszy katalog GK
Specjał. Program wystartował 1 maja 2016 r. i potrwa do 30 września
2016. Na najlepszych Łowców Nagród czekają egzotyczne wycieczki,
atrakcyjne vouchery i bony sodexo.
Program „Łowcy nagród” dedykowany jest klientom detalicznym. Zgodnie z jego
założeniami laureaci będą mieli niepowtarzalną okazję odwiedzenia wybranych
przez siebie zakątków świata. Podobnie jak w poprzednich edycjach proponujemy
różne kierunki podróży, które są zróżnicowane ze względu na wysokość wymaganych punktów. W aktualnym katalogu znajdziecie Państwo zarówno propozycje dla
entuzjastów egzotycznych zakątków świata – Tajlandię, miłośników południowego
klimatu – Maderę lub Gruzję oraz sympatyków europejskich stolic - Wiedeń, a także amatorów zimowych emocji – Włochy. Uczestnicy projektu będą mogli dokonać
wyboru wycieczki z uwzględnieniem osiągniętej liczby punktów. Katalog „Łowcy
nagród” oferuje również vouchery na niezwykłe, a często także emocjonujące niespodzianki. Ponadto na uczestników, którzy zgromadzą daną ilość punktów czekają
bony sodexo na wartościowe upominki.
Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem, a przede wszystkim trzymamy kciuki
za realizację targetów oraz gromadzenie punktów na wymarzone nagrody!
Patrycja Wilczyńska
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Za nami Dzień Handlowca

Spotkanie targowe w nowej odsłonie
W piątek 20 maja 2016 r. w Rzeszowie w Rezydencji Alabaster odbył się
1 Dzień Handlowca - wydarzenie o charakterze targowym organizowane
przez Grupę Kapitałową Specjał. W imprezie handlowej wzięło udział ponad 120 wystawców. Wieczorem odbył się Bal Handlowca. Targi zakończyły się rekordem sprzedaży w rzeszowskim oddziale Specjału.
Dzień Handlowca to wydarzenie, które do tej pory odbywało się cyklicznie pod
nazwą Biesiada Handlowa – dwa razy do
roku, w maju i we wrześniu. Tym razem
zmieniona została jego formuła. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od zebrania
franczyzobiorców PSH Nasz Sklep. S.A., na
którym poruszono kilka ważnych tematów
dotyczących rozwoju całej sieci. Część handlowa odbyła się jednak w nowej, odświeżonej formule i zgromadziła ponad 120 producentów z branż FMCG i HoReCa. Wśród
wystawców byli obecni m.in. następujący
producenci: Hochland, Zott, Mondelez,
Unilever, Wedel, Sokołów czy Maspex Wadowice. Impulsem do zawierania transakcji
dla właścicieli sklepów były z pewnością
atrakcyjne promocje i niższe ceny. Wystawcy zaprezentowali swoje oferty, nowości,
rabaty. Nie brakowało również degustacji i
specjalnych pokazów, które odbywały się w
plenerze. Podczas części handlowej trwają-

cej od godziny 13:00 do 18:30 stoiska odwiedziło kilka tysięcy osób.
Po raz pierwszy wydarzenie nie miało
wyłącznie charakteru imprezy plenerowej.
Aby odświeżyć formułę, a zarazem podnieść rangę spotkanie zostało zorganizowane w Rezydencji Alabaster. Stoiska rozmieszczono wewnątrz obiektu, zaś degustacje czy grillowanie odbywały się na terenach
zielonych.
Wieczorem o godzinie 20:00 rozpoczął
się Bal Handlowca. W spotkaniu wzięło udział blisko 500 zaproszonych gości,
wśród których znaleźli się producenci oraz
klienci Grupy Kapitałowej Specjał. Wzniosła atmosfera oraz spotkanie w tak licznym
gronie były doskonałą okazją do przyznania
nagród. Tego wieczoru Krzysztof Tokarz,
Prezes Grupy Kapitałowej Specjał wręczył
wyróżnienia klientom, a także nagrodził
pracowników. W tak wspaniałej atmosferze
zabawa trwała do późnych godzin.

Podczas Balu Handlowca PPHU Specjał
nagrodziło klientów:

PSH Nasz Sklep przyznała wyróżnienia
firmom:

Alta-Sieć Handlowa Sp. z o.o.
F.H.U. ,,Exodus’’ Zofia Strzępka
F.H.U. ,,Plus-Bis’’ Sp. J.
F.H.U. Ośmiorniczka Małgorzata Kapuścińska
Firma „Joker” Witold Płaza
Gminna Spółdzielnia ,,SCH’’ w Boguchwale
Kawiarnia Parkowa Danuta Więcek, Anita
Bracik
Kolmar Bis S.C. Janusz i Mieczysława
Kicman
P.S.S. ,,Społem” Rzeszów
,,Społem” P.S.S. w Leżajsku
Womar Food Sp. J. W.Guzik, M.Winiarski
Z.P.O.W. Orzech Sp. z o.o.

Delikatesy „Jantar”
F.P.U.H. Ekomar
Gminna Spółdzielnia w Grodzisku Dolnym
Gminna Spółdzielnia w Błażowej
Gminna Spółdzielnia w Kamieniu
Gminna Spółdzielnia w Leżajsku
Gminna Spółdzielnia w Raniżowie
Gminna Spółdzielnia w Strzyżowie
P.H.U. „Transfood”
P.P.H.U. „Kaja”
Samres Sp. z o.o.
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Krzysztof
Koterba
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Delikatesy
Flisak”.

Specjalne podziękowanie za wieloletnią
współpracę otrzymał Kazimierz Sala,
Prezes Gminnej Spółdzielni w Głogowie
Małopolskim.
Ponadto nagrody otrzymali również
pracownicy GK Specjał:
Jan Dobek
Wiktor Hałdys
Grzegorz Kopala
Michał Naporowski
Artur Sikora
Dariusz Witowski
Ryszard Wydro

Patrycja Wilczyńska
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Rośnie liczba użytkowników
eHurtowni Specjał
Coraz częściej klienci składają zamówienia w eHurtowni. Firma przywiązuje bowiem
dużą uwagę do tego, by wykorzystywanie platformy było atrakcyjne zarówno z punktu
widzenia ergonomii, jak i korzyści płynących ze specjalnych ofert.
Wraz z wejściem do stałej oferty Specjału weekendowych promocji dedykowanych
tylko dla zamówień z eHurtowni w ostatnim
kwartale dynamicznie wzrosła ilość aktywnych użytkowników platformy. Osoby odpowiedzialne za współpracę z producentami
oprócz promocji weekendowych skupiają
się nad tym, by producenci promowali się
poprzez banerowe akcje promocyjne w Hurtowni, z czym wiążą się bezpośrednio atrakcyjniejsze ceny dla klientów. Coraz więcej
akcji promocyjnych skupia się na klientach
platformy, dlatego warto śledzić ofertę na
bieżąco. Każdy kto przy zgłoszeniu uruchomienia eHurtowni przekazał adres mailowy
lub telefon otrzymuje powiadomienia o aktualnych cenach w ramach promocji weekendowej.
Niestety nie każdy klient zna wszystkie zalety rozwiązania. A przecież dysponując eHurtownią:
• utworzysz zamówienie za pomocą kolektora danych (inaczej inwentaryzator).

Z eHurtownią nie trzeba już dłużej spisywać zamówienia na kartkę. Wystarczy
przejść po sklepie i zeskanować produkty
do zamówienia, a potem wysłać je przez
platformę. Masz wątpliwości czy Twój kolektor zadziała z eHurtownią ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
• utworzysz zamówienie ze swojego systemu
komputerowego, a potem wyślesz przez
eHurtownię. Większość systemów komputerowych posiada możliwość zestawienia i
eksportowania zamówień z podpowiedzią
ilości do zamówienia wg ostatniej sprzedaży. Tak wygenerowane zamówienie można
wysłać przez eHurtownię Specjał.
• zawsze będziesz w stanie sprawdzić, ile spośród zamawianego towaru zostanie dostarczone.
• zweryfikujesz wszystkie swoje zamówienia
do Specjału. Ile razy zdarzyło się, że w zestawieniu od przedstawiciela producenta były
dodatkowe towary, których nie zamawiałeś?
• sprawdzisz stan płatności do Specjału.

Oznaczając poszczególne wpisy uzyskasz
wyliczenie kwoty do zapłaty/zwrotu.
• otrzymasz lepsze ceny niż przy innych
źródłach zamówień. Poza wspomnianymi
wyżej specjalnymi akcjami dla eHurtowni
cały czas funkcjonuje dodatkowy rabat na
towary poza promocją z tytułu zamówienia
z platformy.
Nie masz jeszcze eHurtowni? Zgłoś się do
swojego opiekuna już teraz!
Złożenie zamówienia przez eHurtownię
nie obliguje do tego sposobu współpracy ze
Specjałem, tj. nadal wizytować będzie przedstawiciel handlowy, u którego można będzie
złożyć zamówienie.
To nic nie kosztuje, a zyskujecie Państwo
dodatkowe rabaty i świetne narzędzie do lepszej, bardziej zautomatyzowanej współpracy
ze Specjałem.
W razie pytań, wątpliwości lub problemów
z funkcjonowaniem platformy handlowej
prosimy o kontakt mailowy: ehurtownia@
specjal.com.pl
Artur Hordyn

Szkolenia w gk specjał
Szkolenie stacjonarne dla kierowników sklepów własnych

Szkolenia stacjonarne z zakresu negocjacji

12 i 13 kwietnia 2016 w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla kierowników sklepów sieci własnej. Program spotkania dotyczył zagadnień personalnych oraz handlowych. Kierownicy sklepów zostali przeszkoleni
z następujących zagadnień: rekrutacja pracowników, inwentaryzacja,
system wynagrodzeń i motywacji, system komunikacji i raportowania
dziennego, system pomocy wzajemnej sklepów własnych oraz nowelizacja kodeksu pracy. Uczestnicy otrzymali także instruktaż w zakresie
wizualizacji sklepów i obszarów do poprawy oraz uczestniczyli w forum
dotyczącym identyfikacji problemów sieci. W drugim dniu szkolenia
wzięli udział w przyjęciu towarów w sklepach oraz omówili potencjalne
niedociągnięcia, które pojawiły się podczas procesu przyjęć.
Szkoleniu zostało wysoko ocenione. Uczestnicy wskazali zagadnienia, którym należało poświecić więcej uwagi oraz zaproponowali
takie, które chcieliby omówić podczas kolejnego spotkania. Zasugerowali także, aby szkolenia z zakresu inwentaryzacji, premiowania
pracowników, komunikacji oraz zarządzania personelem zrealizować
dla zastępców kierowników i kierowników zmianowych. W ślad za
tą sugestią został opracowany plan oraz zakres szkoleń, które zostaną
przeprowadzone w maju oraz w czerwcu 2016.

W terminie od 3 czerwca do 5 sierpnia 2016 odbędą się kursy z zakresu negocjacji. Szkolenia poprowadzi pan Maciej Grzeszyk. Obejmą
one grupę ponad 100 osób: kupców, pracowników, agencji ochrony
oraz dyrektorów działów, oddziałów i zarządu. Uczestnicy zostali
podzieleni na 7 grup według kategorii/ branży, którymi zajmują się
czyli: 1. kawa, słodycze, 2. kulinaria, 3. nabiał, 4. napoje, alkohole, 5.
usługi ochroniarskie oraz 6-7. dyrektorzy działów i oddziałów. Celem
szkolenia będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu
prowadzenia negocjacji, strategii i taktyki negocjacji partnerskich
oraz budowania relacji z partnerami w negocjacjach zgodnie z interesem firmy. Dzięki podziałowi na grupy asortymentowe uczestnicy
kursów będą mieli także możliwość poznania się i wymiany własnych
doświadczeń w zakresie branży, którą zajmują się.
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Piszą o nas
HURT I DETAL – LUTY 2016
Na łamach lutowego wydania magazynu Hurt i Detal zamieszczono artykuł dotyczący projektu podatku od sprzedaży
detalicznej. W materiale w kontekście propozycji Ministerstwa
Finansów wypowiadają się eksperci z branży. Wśród zamieszczonych komentarzy znalazł się fragment listu Zarządu PSH
NASZ SKLEP skierowanego do Posłów RP. W obszernym cytacie Zarząd sieci zwraca uwagę, że zapisy projektu oznaczają opodatkowanie najmniejszych przedsiębiorców, co nie jest zgodne
z ideą podatku.
ŻYCIE HANDLOWE – STYCZEŃ-LUTY 2016
Na 19 stronie magazynu Życie Handlowe zamieszczono artykuł poświęcony projektowi podatku od sprzedaży detalicznej.
W gronie osób wypowiadających się na temat propozycji Ministerstwa Finansów znalazł się Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu
Grupy Kapitałowej Specjał. Zaznaczył on, że postanowienia
projektu ustawy są niezgodne z zapowiedziami partii rządzącej.
Sygnalizował również, że nie zostały wcześniej skonsultowane
z uczestnikami rynku. Ponadto Krzysztof Tokarz stwierdził, że
nałożenie podatku w takiej formie doprowadzi do unicestwienia
najmniejszych podmiotów na rynku.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – LUTY 2016
Na stronie 18 zamieszczono artykuł na temat projektu podatku
od handlu oraz wątpliwości, jakie budzi w branży. Przedstawiono
główne punkty zapalne w sporze o kształt podatku oraz wzmiankę
z manifestacji, jaka odbyła się 11 lutego w Warszawie. W materiale
kwestię podatku skomentował Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu
Grupy Kapitałowej Specjał. Uznał on, że zdefiniowanie w projekcie ustawy sieci handlowej jako podatnika daniny od sprzedaży
detalicznej, bez jakiegokolwiek odniesienia do powiązań kapitałowych czy osobowych pomiędzy franczyzodawcą a sprzedawcami
detalicznymi jest sprzeczne z ideą podatku.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – LUTY 2016
W lutowym wydaniu magazynu Wiadomości Handlowe znalazł się artykuł poświęcony Grupie Kapitałowej Specjał dotyczący planów związanych z oferowanym asortymentem. W artykule
czytamy, że GK Specjał zmierza do ujednolicenia asortymentu,
jednocześnie usuwając z portfolio słabiej rotujące produkty. Ponadto Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał wspomniał o rozszerzeniu portfolio o ryby.
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RYNEK SPOŻYWCZY – LUTY 2016
W magazynie opublikowano ranking 400 sieci detalicznych i hurtowych w Polsce. Zestawienie zostało opracowane
przy współpracy wywiadowni gospodarczej Bisnode D&B
Polska oraz redakcji magazynu Rynek Spożywczy. Przedsiębiorstwa uszeregowano według wielkości sprzedaży. Na liście
sieci detalicznych GK Specjał znalazła się na 19 pozycji. Z kolei
w rankingu sieci hurtowych uplasowaliśmy się na 7 miejscu. Na
łamach magazynu zamieszczono również komentarz Krzysztofa
Tokarza, Prezesa GK Specjał, który zapowiedział konsekwentny
rozwój i osiągnięcie do końca 2017 roku 10 tysięcy placówek
handlowych.
HANDEL – MARZEC 2016
Na temat planów i sukcesów w marcowym wydaniu magazynu Handel wypowiedział się Jan Sałata, Wiceprezes PSH Nasz
Sklep. Jak zaznaczył na wstępie rok 2015 był bardzo udany dla
sieci, która w ciągu 12 miesięcy powiększyła się o 470 sklepów.
Wspomniał, że szczególnie powody do zadowolenia przynosi
zainteresowanie formatem Delikatesy Premium. Jednocześnie
Jan Sałata zapowiedział, że w tym roku zwiększone zostanie zatrudnienie koordynatorów sieci. Ponadto kontynuowane będzie
wdrażanie e-learningu.
ŻYCIE HANDLOWE - MARZEC 2016
W nowym wydaniu magazynu Życie Handlowe zamieszczono
materiał dotyczący manifestacji handlowców w związku z projektem ustawy o podatku, przygotowanym przez Ministerstwo
Finansów. Pikieta odbyła się w dniu 11 lutego w Warszawie. W
gronie firm biorących udział w akcji wymieniono PSH Nasz
Sklep oraz LD Holding.
ŻYCIE HANDLOWE - MARZEC 2016
W magazynie opublikowano informację na temat nowych
otwarć w ramach sieci Nasz Sklep, których wiele nastąpiło na
początku roku. W artykule czytamy o kolejnej placówce otwartej
w Krośnie, której właścicielem jest Pan Sławomir Łuczak. Z kolei
w Stobiernej powstał sklep w formacie Delikatesy Premium. Aż
cztery takie placówki otworzono w województwie lubelskim.
Ponadto po jednej placówce powstało w województwach: śląskim, łódzkim i krakowskim.

ŻYCIE HANDLOWE - MARZEC 2016
W najnowszym wydaniu magazynu pojawiła się również informacja na temat wdrożenia eHurtowni we wszystkich oddziałach Specjału. W materiale czytamy również, że klienci mogą
skorzystać z wielu rabatów i promocji, które dostępne są wyłącznie w eHurtowni. Zamówienia można składać o każdej porze, a
system jest szybki i intuicyjny w obsłudze.
GAZETA CODZIENNA NOWINY – KWIECIEŃ 2016
Wydawca Gazety Codziennej Nowiny zorganizował konkurs
na Menadżera Roku 2016. W Nowinach na stronie 26 znalazł się
artykuł dotyczący plebiscytu dla kadry zarządzającej. W materiale opublikowanym w weekendowym wydaniu Gazety przedstawiono sylwetkę Krzysztofa Tokarza, Prezesa Zarządu Grupy
Kapitałowej Specjał, który również bierze udział w plebiscycie.
Prezes Grupy Kapitałowej Specjał kandyduje z regionu III (pow.
rzeszowski, łańcucki, strzyżowski, leżajski). Obecnie znajduje
się na 5 miejscu.
GAZETA CODZIENNA NOWINY – KWIECIEŃ 2016
W wydaniu Gazety Codziennej Nowiny znalazł się kolejny
artykuł poświęcony plebiscytowi Menadżer Roku 2016. W materiale w gronie kandydatów do tytułu wymieniony został Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał, który
obecnie znajduje się w czołówce rankingu.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – KWIECIEŃ 2016
Na stronach 26-27 kwietniowego wydania magazynu Wiadomości Handlowe znalazł się obszerny wywiad z Krzysztofem Tokarzem, Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał.
W rozmowie z Łukaszem Stępniakiem, przedstawił plany firmy
w kontekście wprowadzenia podatku handlowego. Odpowiadał
również na pytania dotyczące planów ujednolicenia asortymentu w sklepach franczyzowych. W rozmowie wiele miejsca poświęcono aktualnej sytuacji na rynku, roli hurtowników i wizji
rozwoju na najbliższe miesiące.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – KWIECIEŃ 2016
Trwa plebiscyt Market Roku 2016. Do udziału w nim zostały
zgłoszone placówki należące do sieci Nasz Sklep. W najnowszym
wydaniu miesięcznika Wiadomości Handlowe zaprezentowano
dwa sklepy, które ubiegają się o tytuł Market Roku 2016. Pierw-

szy z nich to placówka znajdująca się w Gdańsku przy ul. Słowackiego, w której kadra zarządzająca duży nacisk kładzie na szeroki asortyment. Jako drugi wymieniony został punkt sprzedaży
z Rzeszowa. Placówka znajdująca się przy ul. Żwirki i Wigury
nastawiona jest na dostosowanie oferty do klientów sklepu.
SUPER NOWOŚCI – KWIECIEŃ 2016
W wydaniu gazety Super Nowości z dnia 21 kwietnia br. na
stronie 8 znalazł się artykuł pod tytułem „Podatek uderzy w małe
i średnie sklepy”. Materiał dotyczy planów Ministerstwa Finansów w zakresie wprowadzenia podatku od handlu. W artykule
czytamy, że obecna propozycja Ministerstwa może okazać się
przede wszystkim niekorzystna dla małych i średnich sklepów.
Temat skomentował Maciej Czerwiński, dyrektor ds. marketingu
GK Specjał.
GAZETA CODZIENNA NOWINY – KWIECIEŃ 2016
W kolejnym wydaniu Gazety Codziennej Nowiny opublikowano informację o trwającym plebiscycie Menadżer Roku 2016,
w którym udział bierze Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu Grupy
Kapitałowej Specjał. Do etapu wojewódzkiego głosami Czytelników zakwalifikowało się trzydziestu kandydatów. Spośród nich
wyłonionych zostanie sześciu laureatów. Trzech z nich wybierze
kapituła plebiscytu, po jednym w trzech kategoriach: działalność
kulturalno-naukowa, działalność społeczno-polityczna i działalność gospodarcza. Trzech pozostałych wybiorą Czytelnicy Nowin w drodze głosowania.
RZECZPOSPOLITA – MAJ 2016
W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł dotyczący
potencjału handlu na rynku. Zgodnie z opublikowaną końcem
kwietnia Listą 500 największych firm działających w Polsce, aż
25 % obrotów generują sprzedawcy detaliczni i hurtowi. Sektory
handlowe zwiększają swoje znacznie, a zwłaszcza hurt. W stosunku do roku poprzedniego, według zestawienia, hurtownicy
odnotowali średnio wzrost o 2,3 proc. W artykule wśród największych firm handlowych na Liście 500 wymieniono PPHU
Specjał Sp. z o.o.
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Sieć dla każdego
Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep liczy dziś blisko 3,5 tys. sklepów pod
szyldami Nasz Sklep, Nasz Sklep Express, Delikatesy Sezam oraz Delikatesy Premium i ma właściwie charakter ogólnopolski. A zaczęło się
skromnie w 2000 roku, kiedy to na Podkarpaciu pojawiły się pierwsze
placówki pod szyldem Nasz Sklep.
Początki

W owym czasie franczyza nie była jeszcze
tak rozwinięta jak obecnie. Działało już kilka
sieci, jednak nie miały one takiego znaczenia
na rynku jak dzisiaj. Dominowały raczej grupy
zakupowe, zaś koncepcja jednolitej sieci pod
wspólną nazwą nie cieszyła się jeszcze takim
wzięciem jak obecnie. Cóż, detaliści pamiętali
jeszcze czasy, gdy samodzielnie byli w stanie
zachować konkurencyjność i poradzić sobie
na coraz trudniejszym rynku. Gdy jednak w
drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia
pojawiły się międzynarodowe sieci handlowe
potrzeba wspólnych działań w formie franczyzy zaczęła zyskiwać coraz większe uznanie
wśród polskich detalistów. Gdy więc spółka
Nasz Sklep zaoferowała właścicielom sklepów
tanią i przystępną formę współpracy franczyzowej oddźwięk był niemały. Tym bardziej, że
warunki franczyzy były niezwykle korzystne.
W odróżnieniu od wielu innych ofert koszty uczestnictwa w sieci miały charakter symboliczny. Detalista płacił i płaci nadal symboliczne 20 zł opłaty licencyjnej miesięcznie, zaś
w zamian otrzymywał nie tylko oszyldowanie
sklepu, ale i bardzo korzystne warunki handlowe oraz godziwe retro, jakie zapewniała i zapewnia po dzień dzisiejszy Specjał. W efekcie
przyrost liczby placówek handlowych okazał
się imponujący. Dosyć szybko sieć przekroczyła granice Podkarpacia, a wraz z rozwojem
Specjału i powstawaniem nowych jego oddziałów zaczęła nabierać charakteru ogólnopolskiego.

Delikatesy Premium

Wraz ze zmieniającymi się warunkami
rynkowymi i rosnącą w miarę upływu czasu
konkurencją zmianie ulegały także zasady
współpracy między detalistami i franczyzodawcą. Sieć Nasz Sklep ma po dzień dzisiejszy
charakter miękkiej franczyzy, w której powiązania między sklepami i siecią oraz hurtownią
Specjał mają dosyć luźny charakter zapewniając detalistom bardzo szeroki margines
niezależności. Pojawiła się jednak konieczność stworzenia formatu, który lepiej odpowiadałby na potrzeby rynku i konsumentów.
I tak przed kilku laty powołano do życia szyld
Delikatesy Premium. – Brand ten pojawił się w
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sieci pod koniec 2012 roku i był odpowiedzią na
zmieniającą się wówczas charakterystykę rynku ukierunkowaną na wysoki poziom obsługi
klienta oraz lepszą jakość oferowanego asortymentu. Są to sklepy samoobsługowe o większej
powierzchni handlowej (powyżej 100mkw.)
połączone wspólnym systemem informatycznym o rozszerzonym asortymencie produktów
rekomendowanych wiodących polskich producentów uzupełnionym o najlepsze produkty
regionalne – opowiada Jan Sałata, wiceprezes
spółki Nasz Sklep, w której działa od samego
jej początku. Sklepy z grupy Premium charakteryzują się specjalnie zaprojektowaną wizualizacją zewnętrzną oraz wysokiej jakości wyposażeniem, co wyróżnia je na tle konkurencji
i podnosi standard obsługi klienta.
Pod koniec ubiegłego roku działało już
prawie 230 sklepów pod szyldem Premium,
a obecnie format ten należy do najszybciej
rozwijającej się sieci nie tylko w ramach GK
Specjał.

Na co może liczyć detalista?

Wsparcie jakie otrzymuje detalista ze strony
sieci można podzielić na trzy kategorie: organizacyjne, handlowe i marketingowe. Pomoc
zaczyna się już na etapie organizacji sali sprzedaży – firma posiada specjalistów od aranżacji powierzchni, którzy zadbają o prawidłową
ekspozycję towaru. Detalista otrzymuje także
wizualizację zewnętrzną placówki, która pomoże finalnemu klientowi skojarzyć sklep z
siecią. Każda placówka jest także objęta opieką
koordynatora sieci, który podczas regularnych
wizyt doradza sklepowi w trudnych sprawach.
Wraz z rozwojem sieci liczba koordynatorów
jest coraz większa – obecnie pracuje ich prawie 50-ciu.
– Posiadamy też szereg rozwiązań informatycznych ułatwiających chociażby zamawianie
towaru czy bycie na bieżąco z ofertą handlową.
Mam tu na myśli system zamówień elektronicznych e-Hurtownia czy system PC Market. Dodatkowo wszyscy nasi klienci mają bezpłatny
dostęp do elektronicznej platformy szkoleniowej
pod nazwą Uniwersytet Przedsiębiorczości Specjał, dzięki której mają możliwość rozwijania
wiedzy nie tylko swojej, ale także swoich pracowników – opowiada prezes Sałata.
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Detalista otrzymuje także wsparcie handlowe, czyli dostęp do bogatej listy produktów,
w tym produktów regionalnych i marek własnych oraz możliwość współpracy z solidnym
i wiarygodnym dostawcą jakim jest Specjał.
Dodatkowym profitem dla sklepów jest
oczywiście wsparcie marketingowe, na które nie stać byłoby pojedynczej placówki. Dla
każdego brandu funkcjonującego w sieci powstaje cyklicznie gazetka promocyjna. Nasz
Sklep dysponuje siecią własnych billboardów.
Organizuje programy lojalnościowe. W tej
chwili flagowym programem jest Super Profit,
pozwalający konsumentom na zbieranie przy
okazji codziennych zakupów punktów, które
są wymieniane na atrakcyjne nagrody. Od
dwóch lat organizowana jest też loteria zdrapkowa Zakupowy Szał.

Sprawdzona oferta

Spółka Nasz sklep przygotowała ofertę
właściwie dla każdej jednostki handlowej.
Uczestnikami sieci mogą zostać sklepy liczące od 40-800 mkw. Muszą jednak posiadać
płynność finansową, brać czynny udział w akcjach promocyjnych budujących lojalne grono klientów i być otwarte na liczne działania
marketingowe. Tylko placówki, których lokalizacja jest konkurencyjna wobec już funkcjonujących sklepów sieci nie mogą być do niej
przyjęte. Liczy się także przestrzeganie przez
detalistów zasad prawnych i etycznych dotyczących środowiska handlowców.
Sieć posiada także grupę sklepów własnych,
które w strukturze pełnią szczególną rolę.
Sieć Nasz Sklep wzięła od nich swój początek. Specjał był od dawna właścicielem kilku
detalicznych placówek handlowych i uznano, że pomysł na biznes, który sprawdził się
sklepach własnych można z powodzeniem
wprowadzić w jednostkach działających na
zasadzie franczyzy. – Nadal sklepy własne są
swoistym poligonem doświadczalnym. Tu zbierane są doświadczenia, które w finalnym etapie
przekładamy na sklepy franczyzowe. Placówki
te są ulokowane w różnych częściach kraju, bo
i specyfika handlu w określonych regionach jest
różnorodna. Obecnie do sieci należą 42 sklepy
własne – podsumowuje prezes Jan Sałata.
Witold Nartowski

Delikatesowe formaty
znajdują uznanie
Wiosna 2016 roku obfitowała w kolejne otwarcia Delikatesów Premium.
Rośnie także liczba placówek pod szyldem Delikatesy Sezam.

Pod Lublinem

Natomiast z GS Obsza, w miejscowości Wola
Obszańska, powstały Delikatesy w nowym
standardzie Nasz Sklep.

Mięso, wędliny, owoce i warzywa stały
się wizytówką placówki handlowej, jaką we
współpracy z Naszym Sklepem uruchomiła w
Opolu Lubelskim tutejsza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu. Delikatesy Premium zlokalizowane w centrum osiedla mieszkaniowego
przy ulicy Ściegiennego oferują na powierzchni handlowej około 100 mkw. ponad 2500
produktów, z których szczególnie wyróżniają
się lady z wyrobami świeżymi. Klienci mają
do dyspozycji dwie wygodne kasy, zaś o komfort ich zakupów dba sześcioosobowa załoga.
Nieopodal tegoż Opola Lubelskiego, we wsi
Braciejowice, sklep Delikatesy Premium uruchomiła pani Grażyna Dudek. Licząca około
150 mkw. powierzchni handlowej placówka
oferuje około 2500 pozycji asortymentowych
doskonale dopasowanych do potrzeb i oczekiwać lokalnej społeczności. Sklep położony jest
w samym centrum wsi i wyraźnie wyróżnia się
na tle tutejszej konkurencji. Tym bardziej, iż w
swojej ofercie posiada szeroki wybór artykułów świeżych, w tym świeże ryby.
W Świdniku pod Lublinem nastąpiło reotwarcie istniejących już Delikatesów Premium państwa Kosik. Sklep został powiększony do powierzchni ponad 300 mkw. Na
uwagę zasługuje 12- metrowe stoisko mięsnowędliniarskie, mające w swojej ofercie szeroki wybór mięsa, wędlin regionalnych, serów
żółtych i garmażerki.

Podkarpacie i nie tylko

W miejscowości Przędziel nieopodal Rudnika nad Sanem państwo Grażyna i Wojciech
Małkowie uruchomili w połowie kwietnia już
czwarty sklep we współpracy z siecią Nasz
Sklep, a trzeci we franczyzie Delikatesów Premium. Położona w centrum miejscowości
placówka zlokalizowana została w do niedawna zaniedbanym budynku, który przez właścicieli sklepu został wyremontowany właśnie z
myślą o Delikatesach Premium. Teraz klienci
mogą korzystać z wygodnego parkingu obok
sklepu, zaś w ofercie handlowej znalazł się bogaty wybór produktów, w tym także bardzo
poszukiwany asortyment wyrobów lokalnych.
Na 130 mkw. powierzchni handlowej szczególną uwagę konsumentów przyciągają także
doskonale zaopatrzone stoiska z produktami
świeżymi.
Natomiast w miejscowości Jodłowa z firmą Samres sieć otworzyła kolejne, czwarte
już Delikatesy Premium. Placówka posiada
ponad 170 mkw. powierzchni handlowej ,jest
doskonale zaopatrzona zarówno w artykuły
świeże, jak i bogaty asortyment produktów
spożywczych.
Z końcem kwietnia z Gminną Spółdzielnią
w Domaradzu, w miejscowości Golcowa miało miejsce otwarcie trzecich już Delikatesów
Premium. Istniejący sklep został powiększony
oraz przeszedł remont, dzięki czemu można
było wprowadzić oddzielne stoisko mięsno-wędliniarskie, oferujące duży wybór wędlin
regionalnych.
W miejscowości Gołubie Delikatesy Premium uruchomiła Maria Krajnik. Na 90 mkw.
powierzchni handlowej klienci znajdą prawie
3200 pozycji asortymentowych, w tym produkty świeże.
We wszystkich otwartych sklepach wprowadzono regał na wino, tzw. Winotekę. Regał
ustawiony jest w samoobsłudze, dlatego dzięki pięknej, czytelnej ekspozycji klienci mogą
wybrać trunek na każdą okazję.

Tomaszów Lubelski

Również oddział Tomaszów Lubelski nie
pozostaje w tyle. W miejscowości Łabunie,
przy głównej drodze z Tomaszowa do Zamościa powstały Delikatesy Premium pana
Kniazia. Sklep został wyposażony według
standardów obowiązujących w sieci , gdzie na
szczególną uwagę zasługują stoiska mięsnowędliniarskie, owocowe- warzywne oraz piekarnicze z wypiekiem świeżego pieczywa oraz
bogato zaopatrzoną ladą cukierniczą.
W miejscowości Lubycza Królewska ruszyły Delikatesy Sezam należące do Gminnej
Spółdzielni z Lubyczy. Ten sam format Delikatesów wybrała również pani Stanisława Karpik , która posiada już dwa sklepy w formacie
Premium oraz pani Marianna Jędrzejewska.

Kamila Tarsa
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Delikatesy Premium
w Trzebownisku
W pierwszej połowie marca ruszył kolejny sklep sieci Nasz Sklep pod szyldem Delikatesy Premium. Jest to już 42 placówka w sieci sklepów własnych.
Placówka mieści się w podrzeszowskiej miejscowości Trzebownisko.

Liczy się świeżość

Nowe Delikatesy Premium liczą około
100mkw. powierzchni handlowej i oferują
niemal 3000 produktów. Sklep został poddany gruntownemu remontowi, urządzony
i wyposażony według najnowszych standardów rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem stoisk świeżych – owoce-warzywa,
mięso-wędliny, nabiał i pieczywo. Stoisko
mięsno-wędliniarskie to bogaty wybór mięs,
serów żółtych oraz garmażerki, a stoisko
z wypiekami oznacza szeroki wybór pieczywa białego, kolorowego pakowanego oraz
bułek. Piękna ekspozycja ciast zaspokoi gusta nawet najbardziej wybrednego klienta.
Amatorzy mocniejszych trunków na pewno
znajdą coś dla siebie na oferującym szeroki
asortyment stoisku monopolowym.

Produkty regionalne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom na-

szych klientów sklep posiada także szeroki
wybór regionalnych produktów z rodzimej
Mleczarni Res-mlecz, Zakładów Mięsnych
Nienadówka oraz pieczywo z sąsiedniego
GS Jasionka. Klienci z dużym zadowoleniem
przyjęli obecność takiego asortymentu i regularnie po niego wracają. Wszystkie kategorie produktów zostały ułożone na półkach w
oparciu o wcześniej przygotowane dokładne
planogramy.
Sklep otwarty jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00-22.00. Nowoczesna aranżacja wnętrza ma na celu poprawę
komfortu zakupów, ułatwia poruszanie się
klientów po sklepie i znalezienie poszczególnych produktów.

Inauguracja!

Na otwarcie przygotowano liczne promocje i degustacje. Kupujący mieli okazję
skosztować ciepłego pieczywa, wybornych

ciast, aromatycznej kawy, zdrowych jogurtów oraz wędlin od regionalnych producentów. Dodatkowo pierwszych 300 klientów
zostało obdarowanych gratisowymi upominkami. Szczególnym powodzeniem cieszyły się produkty promocyjne przygotowane
w specjalnych cenach na otwarcie sklepu: filet z kurczaka, schab b/kości, szynka b/kości,
pieczarka, młode ziemniaki, pomidor oraz
kiełbasa wiejska z Nienadówki. Klienci jak
zwykle nie zawiedli – przybyli licznie i robili
duże zakupy. Bardzo chwalili wygląd sklepu,
wybór produktów, promocje oraz miłą i profesjonalną obsługę.

Konkurs Market Roku 2016

Sklepy własne w ścisłym finale
Zakończyła się kolejna edycja konkursu Market Roku
W kategorii mały sklep spożywczy nominowany został Nasz Sklep z Rzeszowa mieszczący się przy ulicy Żwirki i Wigury. Sklep
znajduje się między dwoma wydziałami Politechniki Rzeszowskiej, ale klientami sklepu
są zarówno studenci, jak i mieszkańcy okolicznych bloków mieszkalnych. To niespełna
100 metrowy osiedlowy lokal, wzorowo zarządzany przez kierowniczkę Alicję Łakomy,
spełniający oczekiwania klientów w różnym
wieku i z różną zasobnością portfela.
W kategorii supermarket nominację otrzymał sklep mieszczący się w Gdańsku przy
ul. Słowackiego. Placówka prowadzona jest
przez Monikę Rynkiewicz, która codziennie
rozmawia z klientami na temat ich potrzeb
i oczekiwań, a następnie dąży do ich spełnienia. Organizowane przez placówkę eventy
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i akcje degustacyjne cieszą się wśród klientów
ogromnym zainteresowaniem, bo informacje
o promocjach przekazują sobie sami klienci
„pocztą pantoflową” na całym osiedlu.
Byliśmy o krok od wygranej i zadecydowały jedynie drobne szczegóły. Jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach będziemy mogli
cieszyć się ze zwycięstwa. Należy wierzyćę, że
jesteśmy w stanie odpowiednio wykorzystać
czas, by być najlepszymi sklepami w Polsce!
Nasi finaliści otrzymali dyplomy uznania z gratulacjami, które oczywiście zostaną
wywieszone w centralnych miejscach sklepu tak, żeby nasi klienci mogli zapoznać się
z wyróżnieniem, bo to ogromny zaszczyt
i sukces być w finale takiego konkursu…
Marcin Tomczyk
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Renata Szczepanik

Detaliści ciągną do Livio
Oferta franczyzowa sieci Livio jest na tyle zróżnicowana, że mogą z niej korzystać
sklepy o bardzo zróżnicowanej wielkości. Ostatnie otwarcia dowodzą, że pod tym
szyldem mogą działać zarówno supermarkety, jak i maleńkie, wiejskie placówki.
Pod koniec kwietnia w Poznaniu na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej otwarta została kolejna placówka pod szyldem
Livio. Jest to już 381 jednostka zrzeszona
w oddziale poznańskim sieci LD Holding.
Właściciele sklepu Sebastian Zysnarski oraz
Grzegorz Wojciechowski już po raz kolejny
zaufali sieci LD Holding, gdyż jest to czwarta
placówka, którą prowadzą przy współpracy z
Livio. Wszystkie sklepy działają na systemie
Hipermarket, który pozwala z jednego miejsca, centralnie zarządzać poszczególnymi
placówkami.
Lokal o powierzchni 450 mkw. sali sprzedaży został wyposażony zgodnie ze standardami sieci. Nowoczesny wizerunek i funkcjonalność zapewniają klientom komfort i
wygodę w trakcie codziennych zakupów. A
przede wszystkim mogą oni liczyć na bogaty i zróżnicowany asortyment. Sklep oferuje
aż 9000 produktów, w tym m.in. dobrze zaopatrzony dział mięsny, nabiałowy, warzywny oraz alkoholowy. Dla zmotoryzowanych

klientów przed budynkiem jest parking na
ok. 30 samochodów. Przy takiej organzacji
sklepu i wyborze produktów niegroźny jest
nawet pobliski supermarket Piotr i Paweł.
We wsi Niekursko placówkę pod szyldem Livio Market uruchomiły Ewa Grześ
i Katarzyna Wardak. To już piąta jednostka
handlowa, którą obie panie wprowadziły do
sieci LD Holding. Aż trudno uwierzyć, ale
na powierzchni sprzedaży 50 mkw. udało

się zmieścić aż 4,5 tys. pozycji asortymentowych. I nie tylko: można tu znaleźć także kącik gastronomiczny oferujący kawę i herbatę,
zaś miłośnicy Internetu mogą się połączyć za
pośrednictwem wi-fi. Sklep, mimo skromnej
powierzchni, oferuje szeroki wybór produktów świeżych, a przede wszystkim sympatyczną atmosferę oraz ciągłość zaopatrzenia.
Mariusz Michalczyk

Akcja „Cała reszta to szczęście”

Szczęśliwe Dukaty znów w obiegu
Od 1 czerwca do końca sierpnia robiąc zakupy w sklepach sieci Nasz Sklep oraz LD Holding, możemy
wesprzeć leczenie i rehabilitację dzieci będących pod opieką fundacji TVN „Nie jesteś sam”, fundacji
Marcina Gortata „Mierz wysoko” oraz UNICEF-u.
Wystarczy zakupić lub poprosić o wydanie
reszty w Szczęśliwych Dukatach, będących
nierozłączną częścią akcji „Cała reszta to szczęście”. Jeden Szczęśliwy Dukat to równowartość
5 złotych. Krążki monetarne zostały wybite
na tych samych maszynach menniczych oraz
tymi samymi technikami monetarnymi, co
polskie monety obiegowe, którymi posługujemy się podczas codziennych zakupów.
Autorami indywidualnych projektów dukatów są gwiazdy sportu biorące udział w akcji:
Robert Lewandowski, Marcin Gortat, Adam
Małysz, Rafał Sonik.
Dodatkowym walorem każdego z Dukatów
jest podpis gwiazdy, która go zaprojektowała.
Sieci franczyzowe Nasz Sklep i LD Holding

biorą udział w projekcie w roli partnera akcji
odpowiadając za dystrybucję dukatów w wybranych punktach sprzedaży. Podczas dwóch
poprzednich edycji 20 Partnerów akcji rozdystrybuowało łącznie 1 230 000 sztuk dukatów.
Reszta w Szczęśliwych Dukatach wydawana
była w prawie 6 000 punktów w całej Polsce.
Akcji towarzyszy szeroko zakrojona telewizyjna kampania reklamowa podzielona na
450 spotów wyświetlanych na kanałach stacji
TVN oraz rozpropagowana na różnego rodzaju materiałach promocyjnych znajdujących
się w placówkach partnerów akcji. Niewątpliwie wpłynie to na wzmocnienie wizerunku
naszych sieci w mediach oraz promowanie ich
rozpoznawalności.
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Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału
w akcji i zebraniu pełnej kolekcji Szczęśliwych
Dukatów zaprojektowanych przez największe
gwiazdy polskiego sportu. I pamiętajmy, że:
Cała reszta to szczęście.
Kacper Hadrian
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Cezal24.pl dla każdego
Cezal24.pl to internetowy sklep medyczny zaopatrujący nie tylko
pacjentów i lekarzy, ale i salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne
i klientów indywidualnych z całej Polski w bardzo bogaty asortyment
medyczny. Warto, aby odwiedzili go także pracownicy GK Specjał.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. W ofercie przygotowano szeroki asortyment sprzętu medycznego: ciśnieniomierze, termometry, inhalatory, apteczki pierwszej pomocy,
kosmetyki, produkty dla osób z nietrzymaniem moczu, soniczne szczoteczki do zębów, kliny na haluksy i wiele innych przydatnych produktów.
Gazetki z aktualnymi promocjami można znaleźć w kwartalniku oraz sklepach własnych GK Specjał.
Przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym – w uwagach do zamówienia,
wpisując hasło SPECJAŁ można otrzymać 5% rabatu na zakup kosmetyków i wybranego sprzętu medycznego.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Agata Stępień

Cezal Rzeszów z myślą
o bezpieczeństwie
W tegorocznej biesiadzie handlowej Specjału 20 maja uczestniczył
także Cezal Rzeszów wspólnie z Podkarpackim Centrum Ratownictwa
Medycznego. To jedna z cyklicznych imprez jakie Cezal zaplanował na
bieżący rok w porozumieniu z Centrum.
Tematem tego projektu było „Jak dbać o bezpieczeństwo na wakacjach”, zaś celem
pokazanie i przygotowanie działań ratowniczych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Cały projekt był podzielony na bloki tematyczne:
• pierwsza pomoc w wypadku zadławienia, zachłyśnięcia
• nagłe zatrzymanie krążenia
• jak reagować na ukąszenia kleszczy i innych owadów
• przygotowanie apteczki na wycieczkę, co zabrać do lasu, w góry, a co nad morze
Ratownicy przeprowadzali fachowe pokazy z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego. Brali w nich udział uczestnicy biesiady.
Dużym zainteresowaniem cieszył się asortyment wyeksponowany przez Cezal,
a niezbędny w okresie letnim: kleszczołapki, żele chłodzące, apteczki, plastry, ciśnieniomierze.
W ramach profilaktyki dostępne było stanowisko do pomiaru ciśnienia, które odwiedzało bardzo dużo chętnych, a szczególnie ci, którym dokuczał upał.
Bardzo dziękujemy za współpracę PCRM i zapraszamy na naszą stronę www.cezal24.pl,gdzie można zakupić asortyment prezentowany na naszym stoisku i inny przydatny w okresie wakacyjnym.
Jolanta Darłak
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Podziękowania
Z całego serca w imieniu Fundacji Specjał i jej podopiecznych dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali
nam 1% podatku za rok 2015 !!! Mamy nadzieję, iż dzięki
Państwa wsparciu będziemy mogli pomóc większej ilości
chorych dzieci.
Po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego
przelewu kwoty 1% poinformujemy Państwa
o sumie, którą zebraliśmy. Dołożymy wszelkich starań, aby ofiarowane przez Was środki
zostały wykorzystane wyłącznie z korzyścią
dla potrzebujących wsparcia dzieci.
Informujemy również, iż w miesiącu lipcu
b.r. na stronie internetowej Fundacji Specjał
www.fundacjaspecjal.pl zostanie zamieszczone sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za rok 2015. Zainteresowanych zapo-

BPS Bank O/Rzeszów
numer konta:
66 8642 1126 2012 1133 2789 0001

znaniem się z rozliczeniem naszej działalności zapraszamy do odwiedzenia strony.
Pragniemy aby nasza fundacja mogła odpowiedzieć na każdą prośbę o wsparcie, ale
do tego potrzebujemy środków finansowych.
W ubiegłym roku przekazaliśmy naszym
potrzebującym podopiecznym ponad 11 tys.
zł. Kolejne jednorazowe zapomogi trafiły już
w bieżącym roku do potrzebujących dzieci,
m.in. na sfinansowanie rehabilitacji oraz zakup sprzętu medycznego. Od kilku lat mamy

Nr KRS: 0000373138

również pod stałą opieką kilkoro dzieci, które wspieramy poprzez stały zwrot kosztów
leczenia.
Jednocześnie zachęcamy do składnia
wniosków o przyznanie pomocy przez osoby
potrzebujące wsparcia. W przypadku pytań
prosimy o kontakt pod nr tel.17 859 71 30,
17 859 71 46.
Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć Fundację darowizną prosimy o wpłaty na konto.
Aneta Mucha

ludzie kwartału
aDRIAN SERAFIN
Absolwent WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Od 2010 roku pracuje na stanowisku specjalisty ds.
rozwoju w Agencji Ochrony Specjał. Z pasją wykonuje swoją pracę zawodową. Solidny i pracowity,
umiejętnie adaptuje się w różnych miejscach i sytuacjach. Tolerancyjny oraz otwarty na wyzwania
i podejmowanie ryzyka. Nie potrafi się nudzić, czynnie wykorzystuje każdą wolną chwilę jeżdżąc na
rowerze, pływając czy ćwicząc na siłowni. Jego ulubiona dyscyplina sportowa to koszykówka.

Janusz kaczka
Wiek 46 lat, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w Armie od 1999 r. Obecnie jest jednym z najstarszych stażem pracowników. Karierę zawodową zaczynał jako pracownik ochrony, przez okres szesnastu lat zajmował różne stanowiska. Od pięciu lat pełni funkcję dyrektora Agencji Ochrony oraz
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Pracowity, koleżeński, lubiany przez pracowników.

KLAUDIA DRAGAN
Pracownik administracji kasjer. W firmie Arma Sp. z o.o. pracuje od 2010 r. Zajmuje się obsługą sekretariatu w Krośnie oraz obsługą kontrahentów. Chętnie służy pomocą pracownikom w rozwiązywaniu
różnych problemów. Sumiennie wykonuje zadania zlecone przez zarząd spółki. Organizatorka wielu
niezapomnianych imprez integracyjnych. Pracowita, koleżeńska, w pełni zaangażowana w pracę.
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OFERTY PRACY
Kierowca kat. C
Miejsce pracy: Oddziały. Rzeszów, Lublin, Tomaszów Lubelski, Kraków,
Bronisze k. Ożarowa, Łódź, Czeladź, Wrocław, Leszno, Kędzierzyn
Koźle, Łozienica, Pruszcz Gdański,
Zakres obowiązków:
Dystrybucja artykułów spożywczych na wyznaczonym terenie województwa,
Praca na 1 zmianę.
Wymagania:
Prawo jazdy kat. C,
Karta kierowcy, uprawnienia na przewóz rzeczy,
Dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność.
Oferujemy:
Pracę w dużej i stabilnej firmie,
Zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę,
Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy,
Szkolenia oraz możliwości rozwoju,
Możliwość skorzystania z karty Multisport, ubezpieczenia grupowego.

Sprzedawca-kasjer
Miejsce pracy: Rzeszów, Malawa, Jasionka, Trzebownisko, Borek Stary,
Nosówka, Jarosław, Tarnobrzeg, Rudnik nad Sanem, Lublin, Bełżyce,
Ostrów, Serniki, Poniatowa, Lubartów, Rozkopaczew, Katowice, Gdańsk,
Żukowo.
Zakres obowiązków:
Profesjonalna obsługa klienta zgodnie z obowiązującymi standardami
firmy,
Obsługa kasy fiskalnej,
Dbanie o estetyczny wygląd i właściwy sposób ekspozycji towarów oraz
o czystość w sklepie,
Doradztwo i pomoc klientom podczas zakupów na sali sprzedaży.
Wymagania:
Gotowość do pracy zmianowej, również w weekendy,
Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
Gotowość do pracy fizycznej,
Rzetelność i uczciwość,
Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej,
Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
Umowę o pracę, stabilność zatrudnienia,
Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Przedstawiciel handlowy
w Agencji Ochrony
Miejsce pracy: województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie i mazowieckie
Zakres obowiązków:
Pozyskiwanie klientów w obszarze ochrony osób i mienia oraz sprzedaży
usług porządkowych.
Wymagania:
Prawo jazdy kategorii B,
Znajomość obsługi komputera,
Wymagane doświadczenie w sprzedaży usług poparte sukcesami w
pozyskiwaniu nowych klientów,
Wykształcenie średnie.
Oferujemy:
Pracę w dużej i stabilnej firmie,
Zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę,
Wynagrodzenie podstawowe oraz premie zależne od uzyskanych wyników sprzedaży,
Szkolenia oraz możliwości rozwoju,
Samochód do celów służbowych,
Komputer przenośny,
Telefon komórkowy.

Magazynier
Miejsce pracy: Oddziały. Rzeszów, Lublin, Tomaszów Lubelski, Kraków,
Bronisze k. Ożarowa, Łódź, Czeladź, Wrocław, Leszno, Kędzierzyn Koźle,
Łozienica, Pruszcz Gdański,
Zakres obowiązków:
Kompletowanie towarów do wysyłki - asortyment spożywczy,
Przyjmowanie towarów na magazyn,
Kontrola stanów magazynowych,
Uczestnictwo w inwentaryzacjach.
Wymagania:
Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera w
branży FMCG,
Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie wysokiego składu praca z użyciem skanera,
Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym.
Oferujemy:
Pracę w dużej i stabilnej firmie,
Zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę,
Regularne i terminowe pobory,
Wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjną premię zależną od wyników,
Bezpłatne szkolenia z obsługi scanera, pracy w magazynie wysokiego
składu oraz znajomości asortymentu spożywczego,
Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Karty MultiSport.

Aplikacje prosimy przesyłać mailowo na adresy: rekrutacja@specjal.com.pl, rekrutacja@nasz-sklep.pl
Tomasz Szylar
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Postawa godna szacunku….
W dniu 10 marca 2016 r. o godz. 21.33 pracownik dozoru Zbigniew Turek pełniący służbę w
obiekcie „WOJBUD” w Rudnej Małej poinformował nadzorującego obiekt kierownika Piotra
Adamskiego o pożarze w sterowni wytwórni mas bitumicznych. Zawiadomił Straż Pożarną, a
o zdarzeniu powiadomił Łukasza Majkę, pomocnika syndyka obiektu.
Z oświadczenia naszego pracownika wynika, że około godz. 21.05 wszedł do sterowni i
uruchomił stojący w niej agregat prądotwórczy. Następnie rozpoczął obchód. Po jego
zakończeniu udał się do dyżurki, a gdy do
niej dochodził zauważył, że w sterowni pali
się ogień. Wewnątrz znajdowały się zdeponowane pojemniki z benzyną do agregatu.

Wyniósł jeden o pojemności 20 l i jeden 5 l.
Nie zdołał już wejść po pozostałe o pojemności 5 l każdy. Usiłował jeden wypchać nogą
na zewnątrz, ale paliwo rozlało się i zapaliło. Szczęśliwie ugasił palący się but. Potem
okazało się, że poparzył górną część stopy.
Później udzielono mu pomocy lekarskiej
i zaopatrzono.

Biega, bo lubi

Zbigniew Turek zatrudniony jest w PSH
Nasz Sklep od 01.04.2014 r. na stanowisku
portier – dozorca. Pracownik sumienny, zaangażowany i dyspozycyjny. Serdecznie dziękujemy za wzorową postawę.
Michal Gawin

Nasze Pasje

Zaczynał skromnie od krótkich dystansów, a obecnie regularnie startuje
w wielu imprezach biegowych organizowanych w regionie. Dwa, pięć, czy
siedem kilometrów to dla niego jedynie przyjemność.
Marek Kuc jest pracownikiem działu zamówień publicznych Cezalu Rzeszów. Na co
dzień pracuje w rzeszowskim oddziale, ale
jego wielką pasją jest bieganie. Trenuje regularnie kilka razy w tygodniu. Ma swoje ulubione trasy, które dobrze zna. Lubi na nich
poprawiać swoje rekordy. Daje mu to bardzo
wiele satysfakcji, pomaga utrzymać dobrą
kondycję i zdrowie.
Pan Marek lubi startować w zorganizowanych bigach takich jak np. nocne biegi
po rzeszowskim lotnisku. Jego zdaniem to
fantastyczna impreza gromadząca niesamowitych ludzi, a udział w niej to prawdziwa

frajda i dobra zabawa. Jednak od czasu do
czasu trenuje również na stadionowej bieżni,
gdzie można zmierzyć swoje siły na konkretnych dystansach. Marek Kuc należy do grupy
biegowej działającej przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Biegacze, którzy się tam spotykają
wymieniają się doświadczeniami, razem planują starty oraz trenują. Pan Marek uczestniczy też w akcji „Biegam, bo lubię”, która gromadzi na wspólnych treningach pasjonatów
tej aktywności. Szczerze poleca wszystkim
bieganie, jako sposób na stres, zdrowie i dobrą zabawę.

Starty w zorganizowanych imprezach, w których uczestniczył Marek Kuc:
- Skywayrun Rzeszów Lotnisko w Jasionce 18/19.04.2015 r. – 5 km;
- I Bieg Obrońców Granic Arłamów 20.06.2015 r. – 7 km;
- XXVI Bieg Solidarności 29.08.2015 r. – 5 km;
- Bieg na Piątkę o puchar Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 03.10.2015 – 5 km;
- 3. PKO Bieg Niepodległości 11.11.2015 r.– 10 km;
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 28.02.2016 r. – 2 km;
- Skywayrun Rzeszów Lotnisko w Jasionce 16/17.04.2016 r. – 5 km;
- II Bieg Króla w Jaśle 17.04.2016 r. – 5 km
Najbliższy planowany bieg, w którym będzie startował Pan Marek to Rzeszowska Piątka, która odbędzie się 12.06.2016 r.
Życzymy powodzenia.

Sebastian Katlewski
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CZAS NA GRILLA
Proste i lekkie dania sprawdzają się szczególnie latem, kiedy nie mamy chęci spędzać dużo czasu w kuchni. Jak co
roku rozpoczął się sezon na grilla. Coraz częściej zadajemy sobie jedno pytanie. Co tym razem “wrzucić na ruszt”?
Możliwości jest wiele - mięso, ryby, warzywa, a nawet owoce. Przedstawiam kilka przepisów do wykorzystania zarówno w domu jak i na świeżym powietrzu.

Sałatka letnia

Marynowany filet z kurczaka

Sernik na zimno

Składniki:
6 jajek
1 brokuł
1 ogórek
2 pomidory
papryka czerwona, żółta
Sos:
duży jogurt naturalny
1 łyżka majonezu
2 ząbki czosnku
sól, pieprz

Składniki:
60 dag filetu z kurczaka
Na marynatę:
po 3 łyżki musztardy saperskiej, kremskiej i dijon
3 łyżki winnego octu
4 łyżki oliwy
5 łyżek soku jabłkowego
pół cytryny
pęczek dymki
mielony pieprz

Składniki:
2 serki homogenizowane
1 masło
2 szkl. cukru pudru
5 żółtek
3 łyżki żelatyny
pół szkl. przegotowanego mleka
2 łyżki kakao
2 galaretki truskawkowe
opakowanie okrągłych biszkoptów
świeże truskawki

Wykonanie:
Brokuł ugotować na parze i podzielić
na różyczki. Ugotowane jajka pokroić
w ćwiartki, ogórki w plasterki. Papryki
pokroić w paski. Część czerwonej papryki i ogórka odłożyć. Czosnek przecisnąć
przez praskę, wymieszać z jogurtem naturalnym i majonezem. Doprawić solą i
pieprzem. Równomiernie polać warzywa
i posypać papryką i ogórkiem. Sałatkę
należy polać sosem tuż przed podaniem.

Wykonanie:
Filety pokroić na 8 kawałków. Musztardy wymieszać z octem, oliwą i sokiem
jabłkowym, na końcu dodać sok z cytryny. Pokroić w plasterki dymkę, wrzucić
do marynaty. Dodać pieprz, wymieszać.
Włożyć mięso, przykryć i odstawić na
12 godz.
Mięso odsączyć, piec na grillu. po 6 minut z każdej strony. Podając polać resztą marynaty.

Wykonanie:
Biszkopty ułożyć w tortownicy. Masło, cukier i żółtka utrzeć na puch. Żelatynę rozpuścić w połowie szkl. gorącej wody i dolać do mleka. Gdy wystygnie powoli wlać
do masy. Wymieszać, dodać serki i znów
wymieszać, masę podzielić na 2 części. Do
jednej dodać kakao. Galaretki rozpuścić
w 3 szkl. wody. Na biszkopty nałożyć białą
masę, potem ciemną, na wierzch ułożyć
truskawki i zalać tężejącą galaretką, wstawić do lodówki.

Wioleta Sokołowska

INFORMACJE Z FIRMY
Informujemy, że w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:30 do 16:30 Prezes Zarządu –
Krzysztof Tokarz przyjmuje pracowników firmy na indywidualnych spotkaniach.
Zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem, z panią Małgorzatą Ożóg.
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NOWE ATRAKCYJNE OFERTY DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ GRUPY ICH
PRACOWNIKÓW
ABONAMENT „NO LIMIT + INTERNET” bez ograniczeń za 7,38 zł brutto miesięcznie
Ofertę kierujemy do Pracowników Przedsiębiorstw współpracujących ze spółkami GK
Specjał. Każdy Pracodawca może bez dodatkowych kosztów podnieść swoją atrakcyjność
na rynku pracy. Współpraca ze Specjał Finanse zapewnia dostęp do kilku niezwykle atrakcyjnych ofert. Naszym Partnerom Biznesowym proponujemy prosty i skuteczny sposób
kreowania efektywnej polityki kadrowej firmy. Dostęp do naszych najkorzystniejszych
ofert mają osoby fizyczne tylko w ramach zamkniętych Grup Pracowniczych. Jeżeli zarządzasz Firmą tylko od Ciebie zależy czy jako Pracodawca chcesz mieć przewagę na rynku
pracy. Wystarczy skontaktować się ze Specjał Finanse.

PLATFORMA ZAKUPOWA SPECJAŁ FINANSE – Smartfony, Routery, Tablety, Komputery
Sprawdź nasze ceny. Kilkanaście modeli urządzeń sprzedajemy w cenach do których
konkurencja nie ma szans się nawet zbliżyć. Zakres oferty ze względu na duże zainteresowanie ciągle poszerzamy. Oferujemy wyłącznie towary fabrycznie nowe z oficjalnej polskiej dystrybucji. Urządzenia z pełnym wsparciem serwisowym na terenie całego kraju,
gwarancja 24 miesiące od dnia zakupu.

GRUPA ZAKUPOWA FLOTA SAMOCHODOWA
Przypominamy, że Partnerzy Biznesowi za pośrednictwem Specjał Finanse mogą zamawiać wszystkie dostępne modele samochodów w dowolnych konfiguracjach wyposażenia
w bardzo atrakcyjnych cenach. Bardzo atrakcyjne warunki zakupu przysługują każdemu
Klientowi Specjał Finanse bez względu na wielkość posiadanej floty samochodowej. Taką
przewagę mamy dzięki efektowi skali Grupy Zakupowej Specjał Finanse.

SPECJAŁ FINANSE USŁUGI FINANSOWE
Jesteśmy firmą doradczą posiadającą w swojej ofercie także szeroką gamę usług finansowych. Na warunkach indywidualnych współpracujemy z kilkunastoma bankami
oraz instytucjami finansowymi. Wyróżnia nas to, że ofertę dostosowujemy indywidualnie
do potrzeb każdego klienta.
Długi okres kredytowania – do 10 lat
Szybka decyzja
Proste procedury – bez zabezpieczeń i poręczycieli
Akceptowane wszystkie źródła dochodów
Kredyt przelewany jest na konto lub można go wypłacić w placówce Poczty Polskiej

Inne bardzo atrakcyjne oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie www.specjalfinanse.pl
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do naszego biura w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 1.
Można się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@specjalfinanse.pl
lub telefonicznie: 17 8 507 507, 605 603 401, 603 303 476, 691 993 184
a także za pomocą formularza „napisz do nas” na stronie www.specjalfinanse.pl
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Grzegorz Łuksik
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